
UCHWAŁA NR VIII/43/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach 
i szkołach prowadzonych przez Gminę Wielichowo

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. 
Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Wielichowo, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3. 

Traci moc Uchwała NR VIII/51/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
Regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli, nauczycieli-emerytów, nauczycieli-rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Wielichowo, korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Załącznik do Uchwały Nr …/…./2015 

Rady Miejskiej Wielichowa 

z dnia …………………. 2015 r. 

REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO DLA NAUCZYCIELI 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o nauczycielu należy przez to rozumieć: 

1) nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie niższym niż 1/2 etatu w przedszkolach lub 

szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo, 

2) nauczycieli placówek wymienionych w ust. 1, po przejściu na emeryturę, rentę lub na 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

  § 2. 1.Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej 

w związku z: 

1. długotrwałą chorobą (chorobą nieuleczalną, chorobą przewlekłą), 

2. długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 

3. nagłym zdarzeniem losowym (nagłą ciężką chorobą, wypadkiem), 

4. leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu, 

5. długotrwałą rehabilitacją związaną z chorobą lub powypadkową. 

2. Świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej obejmuje refundację całości 

lub części poniesionych przez nauczyciela kosztów: 

1. specjalistycznego leczenia, w tym korzystania z konsultacji lekarza specjalisty, 

wykonywania na podstawie skierowania specjalistycznych badań 

diagnostycznych lub zabiegów medycznych, 

2. opieki nad chorym w domu, w tym zapewnienia dodatkowej opieki, 

korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

3. usług rehabilitacyjnych, 

4. zakupu leków zleconych przez lekarza związanych z procesem leczenia, 

5. zakupu niezbędnych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych 

zleconych przez lekarza lub osobę uprawnioną (w tym - nie częściej niż raz na 

3 lata - szkieł korekcyjnych, aparatów słuchowych oraz protez), 
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6. pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub leczenia uzdrowiskowego 

przysługującego na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

§ 3. 1. Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu wraz z 

załączoną dokumentacją o przyznanie pomocy zdrowotnej należy składać do dyrektora 

szkoły, placówki oświatowej lub do Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo-w przypadku 

gdy wniosek dotyczy nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły lub placówki 

oświatowej. 

       2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego. 

       3. Świadczenie pieniężne przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo. 

 

Rozdział 2. 

Zasady i tryb ubiegania się o zapomogę zdrowotną 

§ 4. 1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną składa odpowiedni wniosek, do którego dołącza: 

1) aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie nauczyciela lub poświadczoną 
przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji leczenia szpitalnego, 

2) udokumentowane wydatki na leczenie (rachunki/faktury) potwierdzające poniesione koszty 

leczenia lub zakup sprzętu w roku, w którym nauczyciel występuje z wnioskiem, 

3) oświadczenie o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 

trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej. 

§ 5. 1. Po przyznaniu pomocy zdrowotnej ponowny wniosek o jego przyznanie 

uprawniony nauczyciel może złożyć po upływie roku od dnia przyznania mu świadczenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana 

uprawnionemu bez zachowania warunku określonego w ust. 1, w ramach posiadanych 

środków. 

§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi zdrowotnej występuje zainteresowany 

nauczyciel. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej może złożyć również przedstawiciel 

związków zawodowych, przełożony nauczyciela, przedstawiciel opieki społecznej lub 

opiekun prawny osoby niezdolnej do podejmowania czynności w tym zakresie. 

3. Zasiłki  zdrowotne przyznawane są w ramach posiadanych środków przeznaczonych na 

ten cel corocznie w budżecie danej placówki oświatowej. 

4. Wypłata świadczenia pieniężnego nastąpi na wskazany przez nauczyciela rachunek 

bankowy. 

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się jeden raz w roku i należy je składać do dnia 

31 października. 

 6. W terminie siedmiu dni od dnia podjęcia decyzji wnioskodawca otrzyma pisemną 

informację o wysokości przyznanego świadczenia lub jego odmowie. 

§ 7. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnione jest od: 
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1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację 
materialną nauczyciela (konieczność stosowania diety, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 

zapewnienie dodatkowej opieki itp.), 

2) wysokości udokumentowanych kosztów poniesionych przez nauczyciela cele zdrowotne, 

3)  sytuacji materialnej nauczyciela. 

Rozdział 3. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. 

§ 9. Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej ze środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§ 10. Jednorazowa wysokość przyznanych środków na pomoc zdrowotną nauczyciela nie 

może przekroczyć 50% zasadniczego wynagrodzenia, przewidzianego w odrębnych 

przepisach za pracę dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego 

dla Nauczycieli zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach prowadzonych 

przez Gminę Wielichowo 

 

 

WNIOSEK 

 

................................................................................................................................................... 
Wnioskodawca (imię i nazwisko) 

 

................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania i nr telefonu 

 

................................................................................................................................................... 
Przedszkole/szkoła, w której wnioskodawca jest zatrudniony lub w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty    

przedszkole/szkoła, w której wnioskodawca był zatrudniony 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych 

przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

Uzasadnienie: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

Do wniosku załączono: 

1. Aktualne zaświadczenie od lekarza o chorobie nauczyciela. 

2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia.  
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      Jednocześnie oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów netto 

przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej 

wynosi:…………………………………………………………………………………………

Słownie:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Środki finansowe stanowiące świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej proszę o 

przekazanie na mój rachunek bankowy:…………………………………................................... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

procedury związanej z przyznaniem pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p. zm.). 

 

 

 

 

..................................………………………………. 

miejscowość i data czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej: 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpisy członków komisji: 

1)………………………………… 

2)………………………………… 

3)………………………………… 

4)………………………………… 

5)………………………………… 
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest wykonaniem zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj.
Dz. U. z 2014 r. poz. 191z późn. zm.) zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, niezależnie od
przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ
prowadzący szkoły jest zobowiązany do przeznaczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Organ prowadzący
zobowiązany jest także do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz
warunków i sposobów ich przyznawania. W myśl art. 91d pkt 1 powołanej wyżej ustawy kompetencje organu
prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Miejska Wielichowa. Ponadto art. 91 b ust. 1 ww. ustawy określa,
że „do nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć nie stosuje się
przepisów art. 72”.

Przygotowanie projektu uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania zapisów dotyczących warunków i sposobu
przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych corocznie na ten
cel w uchwale budżetowej Gminy Wielichowo.

Obecnie obowiązująca Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, nauczycieli-emerytów, nauczycieli-rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Wielichowo, korzystających z opieki, nie uwzględnia nowelizacji art. 72 ust. 4, zgodnie z którym do kręgu osób
uprawnionych do ubiegania się o świadczenia pomocy zdrowotnej zostali włączeni nauczyciele, którym przyznano
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu, w formie Regulaminu Funduszu
Zdrowotnego dla Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wielichowo
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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